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ĮVADAS
Medžioklės plotų charakteristika
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (toliau – VDU ŽŪA) Miškų ir
ekologijos fakulteto (toliau – MEF) mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas yra Vilkaviškio
rajono savivaldybės teritorijoje.
Bendras medžioklės plotų vieneto plotas – 567,2 ha. Didžiąją dalį medžioklės plotų vieneto
užima I kategorijos miškai (57,5 %) – gryni lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai
(spygliuočių iki 50%) (1 lentelė). Kitų kategorijų miškų pagal tinkamumą elniniams žvėrims
gyventi VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete nėra. 41,9 % bendro ploto
užima laukai.
1 lentelė. VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vieneto, esančio
Vilkaviškio rajono savivaldybėje, pasiskirstymas kategorijomis pagal tinkamumą elniniams žvėrims
gyventi ir veistis.

Medžioklės plotų kategorijos pagal
tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams
gyventi ir veistis.
I kategorija. Gryni lapuočių ir mišrūs
lapuočių
su
spygliuočiais
medynai
(spygliuočių iki 50%)
II kategorija. Mišrūs lapuočių ir spygliuočių
medynai (lapuočių iki 30 – 50 %)
III kategorija. Mišrūs spygliuočių su
nedidele lapuočių priemaiša medynai
(lapuočių iki 1 10– 20 %), gryni eglynai
IV kategorija. Gryni pušynai su ne didesne
kaip 10% kitų medžių priemaiša
Iš viso miškų
VI kategorija. Laukai (žemės ūkio
naudmenos ir krūmynai) Marijampolės
apskrityje
VII kategorija. Vandens telkiniai
Teritorija, kurioje medžioti leidžiama
Ne medžioklės plotai
Bendras medžioklės plotų vieneto plotas

Plotas, ha

Dalis nuo viso
medžioklės ploto
vieneto ploto, %

327,6

57,7

327,6
237,5

41,9

565,1
2,1
567,2

0,4
100

VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame
Vilkaviškio rajono savivaldybėje, valstybinio miško žemė užima 345,7 ha arba 94,3 % nuo bendro
miško žemės ploto; privatūs ir rezervuoti privatizavimui miškai užima 20,9 ha arba 5,7 % nuo
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bendro miško žemės ploto. Medžioklės ploto vienete vyrauja gryni lapuočių ir mišrūs lapuočių su
spygliuočiais medynai, kurie sudaro 100,0 % nuo viso medynų ploto.
Medžioklės ploto vienete vyrauja liepynai, kurie sudaro 83,3 % nuo viso miškų
ploto, o pagal amžių vyrauja septintos, šeštos, aštuntos ir devintos amžiaus klasės medynai, kurie
sudaro 92,0 %. Medžioklės ploto vienete vyrauja miško tipų serija/augavietė: žibuoklinis –
kiškiakopūstinis liepynas/ Nd, (h-ox), kurios sudaro 93,8 % nuo viso miškų ploto.
Virbalgirio valstybinis botaninis – zoologinis draustinis buvo įsteigtas 1960 metais,
įregistruotas į kadastrą 2005 metais (1 pav.). Draustinio steigimo tikslas: išsaugoti unikalų liepyną
su įvairiarūšia fauna ir flora (2 pav.).

1 pav. Virbalgirio botaninis – zoologinis draustinis. Šaltinis: Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
valstybės kadastras.
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2 pav. Saugomas augalas – Tuščiaviduris rūtenis (Corydalis cava), Virbalgirio valstybiniame
botaniniame – zoologiniame draustinyje.

Virbalgirio miškas, 2004 metais priskirtas Europinio tinklo Natura 2000 teritorijoms,
kadangi atitinka buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) kriterijus (ES kodas LTVIK0001)
(3 pav.). Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas yra apsaugoti pelkėtus
lapuočių miškus, skroblynus bei Didįjį auksinuką (Lycaena dispar) (2 lentelė).

3. pav. Buveinių apsaugai svarbi teritorija VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete,

esančiame
Vilkaviškio
rajono
http://www.natura2000info.lt/lt/zemelapis.html.

savivaldybės

teritorijoje.

Šaltinis:
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2 lentelė. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas
Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų aplinkos kriterijus, sąrašo, skirto
pateikti Europos komisijai, patvirtinimo. 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210.
Pastabos, dėl
vietovių,
atitinkamčių
Plotas, Savivaldybės
gamtinių buveinių
ha
pavadinimas
apsaigai svarbių
teritorijų atrankos
kriterijus, ribų

Vietovės
pavadini
mas

Virbalgiri
o miškas

368

Vertybės, dėl kurių
atrinkta vietovė

Ribos sutampa su
Virbalgirio
valstybinio
9080, Pelkėti lapuočių
Vilkaviškio r.
botaniniomiškai
zoologinio
draustinio ribomis
9160, Skroblynai
Didysis auksinukas

Preliminarus
buveinės
plotas

35,7

303,6

VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, išskirtos 3 kertinės miško buveinės (4 pav.). Jos
užima 14,26 ha.

4 pav. Kertinės miško buveinės VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame
Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
Šaltinis:http://www.valstybiniaimiskai.lt/lt/SaugomiObjektai/KertinesMiskoBuveines/Puslapiai/Marijampo
lesmiskuuredija.aspx
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Medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo teisinis reguliavimas
Medžioklės plotų naudotojas yra Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio akademija,
kuri medžiojamųjų gyvūnų išteklius 2018 metais naudojo Aleksandro Stulginskio universitetas
pagal Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d.
įsakymu patvirtintą Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete.
Medžioklės plotų naudojimo ir tvarkymo teisinis reguliavimas
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės plotų
naudojimas ir tvarkymas vykdomas pagal ,,Mokslo ir mokymo medžioklės plotų naudojimo ir
tvarkymo tvarkos aprašą‘‘ patvirtiną Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 10
d. įsakymu Nr. D1-918 ir VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto mokslo ir mokymo medžioklės
plotų vieneto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybėje, naudojimo, tvarkymo ir mokslinio tyrimo
programą 2018 metams. Taip pat pagal 2006 metais parengtą Medžioklėtvarkos projektą.
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1. MEDŽIOKLĖS PLOTŲ NAUDOJIMAS MOKYMUI
1.1. Mokymo renginiai

Pagal VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų, esančių Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, tvarkymo, mokslinio tyrimo ir mokymo programą 2015 metams buvo vykdomi šie
mokymo renginiai: mokomosios medžioklės: varant, tykojant, sėlinant; studentai atliko praktikos
darbus bei mokomąsias praktikas; asmenys, norintys tapti medžiotojais - atliko stažuotes (3
lentelė).
3 lentelė. Medžioklės plotų naudojimas mokymui.
Eil.
Nr.

Renginio
pavadinimas

Įvyko
renginių,
vnt.

1.

Mokomoji medžioklė
varant

1

Dalyvavo studentų,
asmenų siekiančių
tapti medžiotojais,
vnt
27

2.

Mokomoji medžioklė
tykojant
(lapių, mangutų,
kiaunių, kanadinių
audinių, tykojimas
prie masalo, šernų prie
pasėlių, bebrų)
Mokomoji medžioklė
tykojant, viliojant
(vykdant stirninų
atranką )
Mokomoji medžioklė
sėlinant (lapių,
kiaunių, kanadinių
audinių, bebrų)
Iš viso mokomųjų
medžioklių

13

13

prof. dr. G. Brazaitis,
lektorius K.
Šimkevičius

-

-

-

-

-

-

14

40

3.

4.

Renginio vadovas

prof. dr. G. Brazaitis,
asistentė M.
Raškauskaitė,
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1.1.1. Mokomosios – parodomosios medžioklės varant
2018-2019 metų medžioklės sezonų metu VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo
medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje, įvyko viena mokomoji
medžioklė varant, kuri įvyko 2018 metų gruodžio 14 dieną. Medžioklėje dalyvavo 13 medžiotojų ir
14 studentų – varovų (5 ir 6 pav.). Medžiokėje taip pat buvo vienas šuo – Pikardijos epanjolis.

5 pav. Mokomoji medžioklė varant VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete,
esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje.
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6 pav. Mokomosios medžioklės varant metu vyko žvėrių pagerbimo ceremonija.

Medžioklės varant metu buvo sumedžiotos 7 stirnų patelės/jaunikliai ir 2 pilkieji
kiškiai.

1.1.2. Sumedžiojimas pagal medžiojimo būdus
Reguliuojant gyvūnų gausą buvo naudoti medžioklės būdai varant ir tykojant (4
lentelė).
4 lentelė. Sumedžiojimo pasiskirstymas pagal medžioklės būdus
Eil.
Nr.
1.
2.

Medžiojimo būdas
Varant
Tykojant

Sumedžiota žvėrių, vnt.
Stirnų patelės/jaunikliai – 7
pilkieji kiškiai – 2
-

Stirnų patinų medžioklės tykojant ir sėlinant vykdytos nuo gegužės 15 d. iki spalio
15 d. Sumedžiota stirnų nebuvo.
Stirnų patelių medžioklės vykdytos varant ir tykojant nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31
d. Sumedžiotos 7 stirnų patelės/jaunikliai.
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1.1.3. Medžiojamųjų išteklių naudojimas
Medžiojamieji ištekliai VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų
vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 2018 – 2019 metų medžioklės sezono metu
naudoti pagal Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013 m.
gruodžio 6 d. įsakymu patvirtintą Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės
ploto vienete.
2018 – 2019 metų medžioklės sezonui skirtas 10stirnų limitas, sumedžioti – 3 stirnos
patinams ir 7 stirnos patelėms/jaunikliams (5 lentelė).
5 lentelė. Medžiojamųjų išteklių naudojimas VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės ploto
vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2015 m. (ketvirčiais).

I

II

III

Iš viso
0
0
7
0
0
0
0
0
2
0
0

IV

Briedžių
T.elnių
Stirnų
Šernų
Lapių
Mangutų
Bebrų
Kiaunių
P.kiškių
Ančių
Šeškų
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2

Per 2018–2019 metus taip pat sumedžioti 2 pilkieji kiškiai.
1.2. Mokomosios praktikos, praktiniai darbai, stažuotės
Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete vykdytos 4 mokomosios praktikos,
kuriose dalyvavo pirmosios studijų pakopos 1-3 kurso nuolatinių ir ištęstinių miškininkystės,
taikomosios ekologijos studijų programų studentai (6 lentelė). Taip pat ir antrosios studijų
pakopos laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programos studentai.
6 lentelė. Mokomosios praktikos, renginiai, stažuotės.
Eil.
Nr.

1.

Renginio pavadinimas

Miško žvėrių ir paukščių
biologijos mokomoji

Įvyko
renginių,
vnt.

Dalyvavo
studentų, asmenų
siekiančių tapti
medžiotojais, vnt.

Renginio vadovas

2

41

prof. dr. G. Brazaitis,
lekt.K. Šimkevičius
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2.

3.

4.

5.

praktika, praktikos darbai
Stuburinių gyvūnų
biologijos mokomoji
praktika, praktikos darbai
Medžioklėtyros pagrindų
mokomoji praktika,
praktikos darbai
Laukinių gyvūnų
populiacijų tvarkymo
mokomoji praktika,
praktikos darbai
Asmenų, siekiančių tapti
medžiotojais, stažuotės
Iš viso mokomųjų
praktikų, praktikos
darbų, stažuočių

2

18

prof. dr. G. Brazaitis,
lekt. dr. R. ŠpinkytėBačkaitienė

1

18

prof. dr. G. Brazaitis,
asist. M. Raškauskaitė

1

12

prof. dr. G. Brazaitis,
vyr. laborantas D.
Talijūnas

6

10

lekt.K. Šimkevičius,
asist. M. Raškauskaitė

12

99

1.3. Visuomenės švietimas
2018 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje Medžioklėtyros laboratorija minėjo 10-ies gyvavimo
metų jubiliejų. Ta proga, Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojų iniciatyva prasidėjus naujiems,
2018 mokslo metams buvo sukurta ir

pradėjo veikti Facebook paskyra „Medžioklėtyros

laboratorija“. Taip pat surengti darbiniai susitikimai su VDU ŽŪA Komunikacijos ir technologijų
perdavimo centro darbuotojais dėl Medžioklėtyros laboratorijos veiklų ir paslaugų profesionalaus
viešinimo.
2018 m. kovo mėn. VDU ŽŪA MEF medžioklėtyros laboratorijoje įvyko dviejų savaičių
nuotolinio mokymo ir savaitės (kovo 12-16 d.) trukmės auditorinių paskaitų tarptautiniai BOVA
universitetų tinklo magistrantų kursai „Game animals protection and management“. Šių, jau šeštą
kartą, Medžioklėtyros laboratorijoje rengiamų kursų vadovas yra prof. dr. G. Brazaitis, kontaktinis
asmuo ir programos kuratorė lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė. Kursuose dalyvavo 12 studentų iš
Prancūzijos, Latvijos, Estijos, Uzbekistano, Slovėnijos, Kazachstano bei Ispanijos (1.3.1 pav.).

1.3.1 pav. Tarptautinių magistrantų kursų „Game animals protection and management“ studentai užsiėmimų metu.
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Kursų metu užsienio šalių studentai turi progą susipažinti su mūsų šalies laukinių gyvūnų
populiacijų tvarkymo taisyklėmis, naujausiais laboratorijos darbuotojų vykdomais moksliniais
tyrimais, pabuvoti universiteto medžioklės plotuose.
Naudojant duomenis, surinktus VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų
vienetuose, visuomenės švietimui buvo naudojami du pagrindiniai būdai: paskaitos (ar kiti
mokomieji, šviečiamieji susitikimai) bei informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėmis.
Per 2018 metus Medžioklėtyros darbuotojai paskelbė 6 mokslo populiarinimo straipsnius.
Paskelbtų straipsnių kopijos pateikiamos 1.3.6 priede.
2018 m. gegužės 9-11 dienomis VDU ŽŪA vyko tarptautinė mokslinė konferencija
"Žmogaus ir gamtos sauga 2018". Ši konferencija rengiama Ž. ū. inžinerijos bei Miškų ir
fakultetų

ekologijos

pastangomis. Konferencijoje pranešimą apie medžiojamųjų

ančių

užsikrėtimą sarkosporidioze skaitė dr. Jolanta Stankevičiūtė (1.3.8 priedas).
2018 metais birželio 13-16 d. Medžioklėtyros
laboratorijos

darbuotojai

lekt.

dr.

R.

Špinkytė-

Bačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius ir dokt. A. Kibiša
dalyvavo

tarptautinėje

mokslinėje

konferencijoje

„Modern Aspects of Sustainable Management of Game
Population“, kuri vyko Sofijoje, Bulgarijoje (1.3.2
pav.) Čia buvo pristatytas pranešimas apie šernų
migraciją skirtinguose biotopuose ( 1.3.7 priedas).
2018 metais rugsėjo 28 d. Medžioklėtyros
laboratorijos darbuotojai surengė mokslinę-praktinę
konferenciją „Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų
santykis 2018“, kuriame buvo perskaityti 8 pranešimai
(3-6 pav.) aktualiomis laukinių gyvūnų populiacijų
valdymo

temomis

(1.3.2

priedas).

Konferencijoje

1.3.2 pav. Lekt. dr. R. ŠpinkytėBačkaitienė, lekt. K. Šimkevičius ir dokt.
A. Kibiša prie stendinio pranešimo
konferencijoje Bulgarijoje.

dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių ir klausytojų. Šiuo pavadinimu konferencija buvo surengta jau
ketvirtąjį kartą, o sekančiais, 2019 m. įsipareigota ją dar labiau išpopuliarinti ir paversti
tarptautine.
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1.3.3 pav. Prof. dr. A. Paulauskas ir lekt. dr. R.
Špinkytė-Bačkaitienė konferencijos „Miško, žmogaus
ir laukinių gyvūnų santykis 2018“ diskusijų metu.

1.3.4 pav. Asist. A. Kibiša konferencijoje „Miško,
žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“ pristato
sukurtą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės
ūkio pasėliams apskaičiavimo metodiką.

1.3.5 pav. Lektorė R. Pėtelytė-Brazaitienė supažindina
konferencijos „Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų
santykis 2018“ dalyvius su naujomis laukinių gyvūnų
laikymo nelaisvėje taisyklėmis.

1.3.6 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė konferencijos
„Miško, žmogaus ir laukinių gyvūnų santykis 2018“
dalyviams pristato laukinių ančių užsikrėtimo
sarkocistoze stebėsenos rezultatus.

2018 m. lapkričio mėn. informaciją apie šermuonėlių biologiją ir jų gyvenamąsias
buveines visuomenės dėmesiui straipsnyje „Dėl šylančio klimato miškų gražuolis tampa tikra
retenybe: ar dar galime jį išgelbėti?“ portale DELFI paskelbė lektorė dr. Renata ŠpinkytėBačkaitienė (https://www.delfi.lt/grynas/gamta/del-sylancio-klimato-misku-grazuolis-tampa-tikraretenybe-ar-dar-galime-ji-isgelbeti.d?id=79585787)
2018 m. gruodžio mėn. portale DELFI informaciją apie baltųjų kiškių populiacijos būklę
teikė profesorius dr. Gediminas Brazaitis straipsnyje „Šiems miško gražuoliams Lietuvoje darosi
nesaugu: kokie pavojai jų tyko?“ https://www.delfi.lt/grynas/gamta/siems-misko-grazuoliamslietuvoje-darosi-nesaugu-kokie-pavojai-ju-tyko.d?id=79936317
Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Medžioklėtyros laboratorijos
mokslininkai dalyvavo Medžiotojų sąjungos „Gamta“ surengtoje medžioklės istorijos ir
trofėjų parodoje Raudondvario pilyje, Kauno rajone. Parodos atidarymas įvyko 2018 metų
birželio 23 d. Du mėnesius vykusioje parodoje, be kitų, parodoje dalyvaujančių lektorių,
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lankytojai buvo kviečiami pasiklausyti ir Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojų - dr. R.
Špinkytės-Bačkaitienės, lekt. K. Šimkevičiaus bei dokt. M. Sirgėdienės paskaitų (1.3.3
priedas).
Per 2018 metus Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojai skaitė 42 viešas paskaitas
ir dalyvavo 4 parodose (1.3.1 lentelė).

1.3.1 lentelė. Visuomenės švietimas – paskaitos, seminarai, konsultacijos
Vieta

Kiekis

Temos
Įvairios trukmės ir turinio paskaitos miško
biologijos, zoologijos tematika, pamokėlės
moksleiviams, universiteto svečiams

Medžioklėtyros
laboratorija
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Raudondvaris,
Kauno raj.

3

Paskaitos laukinių gyvūnų populiacijų
valdymo tematika

Ukmergė, A.
Smetonos
gimnazija

3

Paskaita 10 kl. mokiniams „Lietuvos varniniai
paukščiai“

VDU ŽŪA

2

Konsultacijos kasmetinėse parodose: „Ką
pasėsi 2018“ ir "Sprendimų ratas 2018"

Raseinių VMU

1

Paskaita ir konsultacijos medžiotojams
laukinių gyvūnų mėsos pirminio apdorojimo
klausimais

Vilnius

1

Konsultacijos tarptautinės medžioklės parodos
"Hunting Horn Show 2018" metu

Medžioklėtyros
laboratorija

1

Medžioklėtyros
laboratorija
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Pavasarinė trofėjų apžiūra (kartu su LMS
Gamta)
Tarpdisciplininė itin gabių vaikų programa
(zoologijos krypties paskaitos ir laboratoriniai
darbai)

2018 m. sausio 11 d. Medžioklėtyros laboratorijos lektorė dr. Jolanta Stankevičiūtė skaitė
paskaitą ir konsultavo medžiotojus bei jų šeimų narius pirminio laukinių gyvūnų mėsos
apdorojimo, jos kokybės ir saugos temomis susirinkimo metu Raseinių VMU.
2018 metų kovo 22-24 d. Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje tarptautinėje
žemės ūkio parodoje "Ką pasėsi... 2018" dr. J. Stankevičiūtė (su bendraautoriumi VDU
ŽŪA doc. dr. A. Krasausku) organizavo ir įgyvendino šviečiamąjį seminarą „Mėsos
brandinimo technologija ir kilmingieji pelėsiai“ ( 1.3.4 priedas - dalyvių sąrašas).
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Skleidžiant

kultūringos

medžioklės

tradicijas

Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojai dalyvavo 2018
metų kovo 23-24 d. dienomis Vilniuje vykusioje
medžioklės parodoje „Hunting Horn Show 2017“ (1.3.7
pav.). Šios parodos metu lektorė dr. Stankevičiūtė įmonės
„Oksalis“ įrengtoje erdvėje parodos dalyviams vedė
seminarą laukinių gyvūnų mėsos kokybės ir saugos tema.
Taip pat, p e r 2 0 1 8 m o k s l o m e t u s , rugsėjo 27-29 d.
V D U Ž Ū A vykusioje miško, medžioklės, aplinkos

1.3.7 pav. VDU ŽŪA Medžioklėtyros
laboratorijos stendas tarptautinėje medžioklės
parodoje „Hunting Horn Show 2018“

ir gyvulininkystės technologijų parodoje "Sprendimų ratas 2018" buvo organizuotas
stendas bei vykdomos konsultacijos aktualiomis medžiotojams temomis.
Vykdant jaunosios kartos švietimą 2018 m. sausio–kovo mėn. ir 2018 m. rugsėjo-gruodžio
mėn. Medžioklėtyros laboratorijos darbuotojos lektorė dr. Jolanta Stankevičiūtė bei dokt. Monika
Sirgėdienė jau antrus metus iš eilės dalyvavo Kauno miesto savivaldybės projekte
„Tarpdisciplininė itin gabių vaikų ugdymo programa“, skaitydamos zoologinės krypties paskaitas
(1.3.8 pav.). Jas klausė daugiau kaip 100 įvairaus amžiaus moksleivių iš įvairių Kauno miesto
mokyklų.

1.3.8 pav. Lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė skaito paskaitą „Tarpdisciplininės itin gabių vaikų ugdymo programos“
moksleiviams.
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Už nuoširdų darbą su moksleiviais Medžioklėtyros
laboratorijos lektorė dr. J. Stankevičiūtė 2018 m. vasario 16 d.
VDU ŽŪA Rektoriaus buvo apdovanota padėkos raštu ( 1.3.9
pav.).
Kadangi mokslo ir mokymo medžioklės plotuose
sumedžioti elniniai žvėrys (kaip ir kituose medžioklės
plotuose sumedžioti) turi būti pristatyti į medžioklės trofėjų
apžiūras tam, kad ekspertai galėtų nustatyti, ar medžiojant

1.3.9 pav. Lektorė dr. J. Stankevičiūtė
apdovanota padėkos raštu už
nuoširdų darbą su moksleiviais.

elninius žvėris laikomasi jų atrankos reikalavimų, nustatytų
Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, VDU ŽŪA Medžioklėtyros laboratorijoje kartu
su Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuota medžioklės trofėjų apžiūra, kuri įvyko 2018
m. balandžio 19 d. Ji vyko pagal visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, tačiau studentai,
medžiojantys mokslo ir mokymo medžioklės plotuose, atliekantys stažuotes ar tiesiog norintys
susipažinti su apžiūros eiga, buvo kviečiami aktyviai dalyvauti.
Kaip ir kasmet, vykdoma praktika, jog mokslui ir mokymui skirtuose medžioklės plotuose
sumedžiotų žvėrių kailiai, kaulai, specialiai paruoštos kūnų dalys naudojami ruošiant naujas
priemones arba papildomos mokymui skirtas jau turimos kolekcijos (1.3.10 pav.). Šios priemonės
reikalingos iliustruoti teorinei medžiagai paskaitų metu, naudojamos laboratorinių darbų metu,
kuomet studentai atlieka įvairias užduotis savarankiškai.

1.3.10 pav. Šernų amžiaus pagal dantų kaitą nustatymui renkama žandikaulių kolekcija (pavyzdžiai)

Tokia vaizdinė medžiaga labai naudinga ir seminarų, rengiamų visuomenei šviesti metu,
nes labai dažnai klausytojai būna vaikai, tad dėstytojams lengviau paaiškinti įvairius gamtos
reiškinius, pasitelkiant vaizdines priemones.
Mokomosios medžioklės varant – pirmosios studijų pakopos Miškininkystės ir
Taikomosios ekologijos programų Medžioklėtyros pagrindų ir antrosios studijų pakopos Laukinių
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gyvūnų populiacijų tvarkymo disciplinų privalomų praktikų dalis. Ne visi jose dalyvaujantys
studentai siekia tapti medžiotojais, tačiau praktikų metu susipažįsta su medžioklės etika ir kultūra,
mokomi saugaus elgesio medžioklės metu.
Medžioklėtyros laboratorija nuolat bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir
privačiomis įstaigomis. Teikiamos konsultacijos, padedama atsakyti į iškilusius klausimus.
Pažymėtina, kad 2018 m. Medžioklėtyros laboratorija gavo 8 oficialius kreipimusis nustatyti,
atpažinti, įvertinti tam tikrus su medžiojamaisiais gyvūnais, medžiojamųjų gyvūnų amžiumi,
medžioklės eiga susijusius aspektus. Medžioklėtyros laboratorijos asist. dokt. A. Kibiša teikia
ekspertizes dėl laukinių gyvūnų amžiaus nustatymo Lietuvos teismų institucijoms. Sukaupta
darbuotojų patirtis ir žinios, turimi pavyzdžiai, leidžia profesionaliai ir tiksliai atsakyti į institucijų
paklausimus bei atsakyti į visuomenei rūpimus klausimus.
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2. MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMAS
Tvarkant VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetą, esantį Vilkaviškio
rajono savivaldybėje, buvo atlikti šie darbai: atnaujintos 3 druskų laižyklos, atnaujinta žvėrių
viliojimo vieta, atnaujintos medžiotojų linijos, įrengta pirminio žvėrių apdorojimo vieta.
2.1. Druskos laižyklų atnaujinimas
VDU ŽŪA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono
savivaldybėje, įrengtos 3 stulpinės druskos laižyklos, kurioms kasmet atnaujinti naudojami 10
kg KNZ druskos briketai.
2.2. Viliojimo vietų ir tykojimo bokštelių atnaujinimas

VDU ŽŪA mokslo ir mokymo
medžioklės

plotų

vienete,

esančiame

Vilkaviškio rajono savivaldybėje, įrengta
viena viliojimo vieta ir vienas bokštelis
medžioklėms tykojant Viliojimo vieta
atnaujinta

pastatant

uždengiamą

lovį

pašarams pilti.

2.2.1 pav. Bokštelis medžioklėms tykojant.

2.3 Medžiotojų linijų atnaujinimas

VDU ŽUA mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio
rajono savivaldybėje, įrengtos medžiotojų linijos, kuriose sužymėti numeriai, žymintys
medžiotojų stovėjimo vietą vykstant medžioklėms. Šiuos pažymėtus numerėlius reikia kas
keletą metų atnaujinti, kad jie būtų aiškūs ir lengvai pastebimi. Artėjant medžioklių varant
sezonui, šios medžiotojų linijos buvo atnaujintos, dalyvaujant studentams, siekiantiems tapti
medžiotojais. Medžioklėse varant užtikrinti saugumą yra lengviau, kai medžiotojai linijoje
stovi ne ant žemės, o neaukštuose, specialiai tam pritaikytuose bokšteliuose. Norint užtikrinti
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saugumą medžioklių metu bei mokyti studentus medžiotojus VDU ŽŪA mokslo ir mokymo
medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje, pastatyta 17 bokštelių
vienoje medžiotojų linijoje (2.3.1 pav.). Medžiotojų linijoje pastatyti bokšteliai naudojami
medžioklių varant metu (2.3.2 pav).
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3. MOKSLINIAI TYRIMAI
Vykdant mokslinius tyrimus buvo atliktas bendras medžiojamųjų gyvūnų populiacijų
būklės įvertinimas, medžiojamųjų paukščių populiacijų būklės įvertinimas, bebrų populiacijos
būklės vertinimas, rudųjų lapių populiacijos būklės vertinimas.
3.1. Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų būklė
3.1.1 lentelė. Leidžiamų medžioti medžiojamų žvėrių populiacijų būklė VDU MEF mokslo ir
mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybėje
Eil
Nr

Žvėrių rūšis

Statu
sas*

Gausa**, vnt.
2016
50 (12
♂ 38♀)
4

2017
55 (14 ♂
41♀)
4

2018
60 (15
♂ 45♀)
4

Gausos
kitimo
dinamika

Paplitimo
pobūdis

Populiacijos
būklė

Stirna (Capreolus
Vs
Plačiai
Nežymiai
+5
capreolus)
paplitusi
didėjanti
2.
Šernas (Sus
U
Pavieniai
scrofa)
užklysta
3.
Bebras (Castor
Vs
15
22
12
-10
Plačiai
Mažėjanti
fiber)
paplitusi
4.
Pilkasis kiškis
Vs
30
30
34
+4
Plačiai
Stabili
(Lepus europeus)
paplitusi
5.
Rudoji lapė
Vs
10
10
12
+2
Plačiai
Stabili
(Vulpes vulpes)
paplitusi
6.
Usūrinis šuo
Vs
5
5
6
+1
Plačiai
Stabili
(Nyctereutes
paplitusi
procyonoides)
7.
Miškinė kiaunė
Vs
6
6
6
Plačiai
Stabili
(Martes martes)
paplitusi
8.
Barsukas (Meles
Vs
2
4
5
+1
Pavieniai
Stabili
meles)
užklysta
9.
Kanadinė audinė
U
3
3
3
Pavieniai
Stabili
(Mustela vison)
užklysta
10.
Vilkas (Canis
U
Pavieniai
Užklystanti
lupus)
užklysta
Pastabos: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta, N – nenustatyta.
** Žvėrių gausa pagal vasario mėnesio apskaitas.
1.

3.1.2 lentelė. Neleidžiamų medžioti medžiojamų žvėrių populiacijų būklė VDU MEF mokslo
ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Žvėrių rūšis

Statusas*

Raudonoji
knyga
ne
taip

Gausa, vnt.

Paplitimo
pobūdis
Paplitusi
Nenustatyta

Ūdra (Lutra lutra)
U
1
Šermuonėlis (Mustela
U
erminea)
Žebenkštis (Mustela
Vs
ne
Paplitusi
nivalis)
Pastaba: * Rūšies statusas medžioklės plotuose: Vs – veisiasi, sėsli rūšis, U – užklysta

Populiacijos
būklė
Gausėjanti
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3.2. Upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklė
Darbo tikslas – ištirti upinio bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklę ir poveikį
gamtai.
Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti upinių bebrų šeimų skaičių
2. Ištirti bebrų veiklos padarinius
3. Įvertinti vykdomą bebrų populiacijos reguliavimą
4. Nustatyti santykinę bebraviečių gausą pagal teritorijos plotą ir upių bei griovių ilgį
5. Išanalizuoti Vilkaviškio rajono gyventojų požiūrį į upinius bebrus bei jų daromą
veiklą
Atlikus tyrimą 2017 – 2018 metais nustatyta, kad medžioklės plotų vienete yra 7 vnt.
bebraviečių, o remiantis apskaitos duomenimis gyvena 25 bebrų individai. Vilkaviškio rajono
girininkijose tirtuose medžioklės plotuose bebravietės buvo skirstomos pagal jų daromą žalą
aplinkai į perspektyvias, kurios yra laikomos toleruotinomis ir neperspektyvias, kurios
priešingai nei toleruotinos yra laikomos naikinamomis. Įvertinus tirtas bebravietes gauta, kad
57,1% bebraviečių yra perspektyvios, tačiau jose gyvena mažesnioji suskaičiuotų bebrų dalis
(24%).
Išanalizavus bebraviečių išsidėstymą (3.2.1 pav.) nustatyta, kad 57,1 % (4 vnt.)
bebraviečių yra upeliuose. Likusi dalis 42,9 % (3 vnt.) bebraviečių išsidėsčiusios, tirtos
teritorijos pelkėse.

3.2.1 pav. Bebraviečių išsidėstymas VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės
ploto vienete
22

VDU ŽŪA MEF mokslo ir mokymo medžioklės plote „Virbalgiris“, kurio plotas yra
567,2 ha, užfiksuotos 7 bebravietės , santykinai skaičiuojant, 1 bebravietė - 81 ha medžioklės
plote. Vertinant santykinę bebraviečių gausą pagal upelių bei griovių ilgį (upelių ilgis – 8,26
km, griovių – 6,05 km), nustatyta, kad 10 km upelių būtų galima aptikti 4,8 bebravietes, tuo
tarpu grioviuose bebraviečių visiškai nerasta.
Atliekant šį tyrimą taip pat buvo analizuojami 2013 – 2017 metų medžioklės laikotarpiu
bebrų gausos reguliavimas medžiojant su šunimis ir spąstais. Nustatyta, kad 2013–2014 ir
2014–2015 m. medžioklės sezonų metu buvo sumedžioti 27 bebrai. Vėliau, iki 2018 metų
bebrų sumedžiota nebuvo (3.2.2 pav.).

3.2.2 pav. Bebrų sumedžiojimo rezultatai 2013–2017 metų medžioklės sezonais
Mokslinio tyrimo metu buvo sukurta anketinė apklausa, kuria buvo apklausiami
Vilkaviškio rajono gyventojai. Gauti duomenys buvo pateikti diagramose. Duomenys buvo
skirstomi pagal apklaustų respondentų išsilavinimą, amžiaus grupes, jų lytį bei išskiriami
medžiotojai, ne medžiotojai. Anketine apklausa buvo siekiama išsiaiškinti Vilkaviškio rajono
gyventojų nuomonę apie upinių bebrų teikiamą naudą, daromą žalą. Iš viso buvo išdalinta 100
anketų, o apklausti ir vertinti 96 respondentų gauti duomenys.
Vertinant klausimą „Ar dažnai respondentai lankosi miške?“, nustatyta, kad labai dažnai
lankosi 22% techninio išsilavinimo ir 15% žemės ūkio mokslo, o 12% socialinio išsilavinimo
respondentų lankosi dažnai, pastebėta, kad humanitarinio išsilavinimo respondentai lankosi
rečiausiai. Iš viso 75% respondentų Vilkaviškio rajono miškuose lankosi – labai dažnai.
Apibendrinant anketinės analizės duomenis, nustatyta, kad respondentų dažniausias
apsilankymo tikslas miške yra poilsis bei medžioklė, labai dažnai besilankantys respondentai
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yra techninio ir žemės ūkio mokslų išsilavinimą turintys asmenys. 26– 45 metų amžiaus
grupės asmenims tekę susidurti su bebrų daroma veikla ir šio amžiaus grupės asmenys yra
kada nors stebėję bebravietę. Iš 96 respondentų tik 18 žino, kad bebrai kitose ES valstybėse
yra saugoma gyvūnų rūšis. Dauguma respondentų bebrų teikiamą naudą žmonėms nurodė –
mėsą, o pagrindine bebrų daroma žala įvardijo medžių kirtimą ir sunaikinamą pakrančių
augaliją. Vilkaviškio rajono gyventojai teigia jog upinių bebrų populiacijos gausa miškuose
yra per didelė ir daromą žalą miškams vertina neigiamai. Taip pat vertinant respondentų,
atsakymus pagal moteris ir vyrus, dauguma teigia jog bebrai yra reikalinga gyvūnijos rūšis
ekosistemos mastu, tačiau vyrai didesne procentine dalimi pasisako už bebrų medžioklę ir
bebraviečių ardymą. Įvertinus gautus respondentų duomenis buvo nustatyta, kad 75%
apklaustųjų bebrus vertina kaip reikalingą rūšį ekosistemos mastu.
Medžiaga ataskaitai paimta iš Almos
Juzumienės antrosios pakopos universitetinių
studijų (magistro) baigiamojo darbo “Upinio
bebro (Castor fiber L.) populiacijos būklė
medžiotojų klubo „Kybartai“ bei mokslo ir
mokymo medžioklės plotuose „Virbalgiris” /
Vadovė lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė, Vytauto
Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija,
Miškų ir ekologijos fakultetas. Akademija,
2019. – 61 p.: 27 pav., 7 lentelės, 13021 sp. ž.
Bibliogr.: 58 pavad. Darbas ginamas 2019 metų
pavasario semestre.
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3.3. Sumedžiotų gyvūnų morfometriniai tyrimai
VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono
savivaldybės teritorijoje, sumedžioti laukiniai gyvūnai matuojami, renkant duomenis
monitoringo tikslais bei naudojant juos moksliniams tyrimams, baigiamiesiems darbams rengti,
moksliniams straipsniams rašyti.
2018–2019 metų medžioklės sezono metu VDU MEF mokslo ir mokymo medžioklės
plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžioti elniai, stirnos
buvo pasverti bei išmatuoti (lentelė 3.3.1).
Lentelė 3.3.1 2018–2019 metų medžioklės sezono metu VDU MEF mokslo ir mokymo
medžioklės plotų vienete, esančiame Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sumedžiotų
gyvūnų morfometriniai duomenys
Eil
Nr

Sumedž.
data

Rūšis

Lytis

Amžius
metai

Svoris,
kg

Kūno
ilgis,
cm
115

Uodegos
ilgis, cm

Pėdos
ilgis,
cm
28

Krūtinės
apimtis,
cm
78

8,5

10

33,5

1

01.12

Stirna

♀

7

30,2

Ausies
ilgis,
cm
14,5

2

01.13

Kiškis

♂

juv.

3,7

11

63,5

3

02.28

♀

3

24,8

15

120

29

69

4

12.14

Stirna
žuvusi
Stirna

♂

0,5

16,2

15

100

25,5

63,5

5

Stirna

♂

1/2

18

15

107

27

64

6

Stirna

♀

suaug.

26,4

15

114

29

76

7

Stirna

♀

1/2

23,6

16

108

27,5

66

8

Stirna

♀

suaug.

19,6

16

113

27,5

70

9

Stirna

♀

suaug.

26,7

15,5

117

29

72

10

Stirna

♀

suaug.

29,2

15

117

28,5

71,5

11

Kiškis

♂

4,8

12

62

7,5

10,5

35

12

Kiškis

♀

4,9

12

61

7

10

38

3.4. Laukinių gyvūnų dantų histologiniai tyrimai
Žinduolio dantis yra burnos ertmės organas, tiesiogiai susijęs su mityba ir gyvūno
amžiumi. Pagrindinės šio organo dalys yra: emalis, cementas, dentinas ir pulpa. Pagal dantį ar
dantų formulę galima nustatyti gyvūno rūšį. Gyvūno amžius svarbus, norint įvertinti biologinį
išsivystymą, vertinant reprodukcines savybes, vertinant ekologinę ar ūkinę vertę. Gyvūno
amžiaus nustatymas taip pat svarbus ekspertizėse.
Pagal dantų kaitą ar dantų būklę galima apytikriai nusakyti gyvūno amžių. Tačiau dėl
nevienodo dantų dilimo tiksliai nusakyti gyvūno amžių labai sunku. Tai susiję su skirtinga
gyvūnų gyvenamąja aplinka, skirtinga mityba, mechaniniais pažeidimais, ligomis, genetika ir

danties mineraline sudėtimi. Visi šie veiksniai įtakoja nevienodą danties dilimą. Norint tiksliai
nusakyti amžių, reikia pasitelkti daugiau amžių nustatyti padedančių požymių.
Danties šaknis yra padengta plonu cementito sluoksniu, kuris padeda laikyti žandikaulyje
įtvirtintą dantį. Mechaninis (intensyvaus kramtymo metu) ir temperatūrinis (šiltasis/šaltasis
metų laikas) stresas formuoja skirtingo tankumo ir mineralizacijos cementito sluoksnį. Šie
metiniai cementito sutankėjimai sudaro „metinius“ žiedus aplink danties šaknį.
Medžioklėtyros laboratorijoje atliekami elninių gyvūnų dantų histologiniai tyrimai gyvūnų
amžiui nustatyti. Diskinio mikrotomo pagalba atliekami tikslūs pjūviai. Tinkamoje vietoje
atpjaunamas plonas danties šaknies sluoksnis. Vėliau, tinkamai paruošus bandinį ir jį
mikroskopuojant apžiūrimas cementito sluoksnis. Suskaičiuojami matomi sutankėjimo žiedai
(3.4.1 pav.) ir įvertinamas amžius.

Plėšrūno danties histologinis tyrimas amžiui nustatyti turi dar didesnę svarbą nei elninių
žvėrių, nes nėra jokio kito būdo, nors preliminariai nusakyti amžiui, kaip pavyzdžiui elninių
žvėrių dilimo lentelės. Šiuo metu laboratorijoje atliekami Lietuvoje sumedžiotų vilkų dantų
histologiniai tyrimai vilkų amžiui nustatyti pagal iltinio danties šaknies pjūvius (3.4.1 ir 3.4.2
pav.).
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3.5. Medžioklėtyros laboratorijos teikiamos mokslo-eksperimentinės paslaugos
Medžioklėtyros laboratorijos specialistai atlieka sumedžiotų gyvūnų tikslaus amžiaus
nustatymą pagal dantų kaitą ir dilimą bei pagal metines rieves dantyse. Pernai metais į
laboratorijos specialistus kreipėsi Aplinkos apsaugos departamentų prie aplinkos ministerijos
Kauno, Pavevėžio, Utenos valdybų darbuotojai su prašymais nustatyti tikslų sumedžiotų
gyvūnų amžių. Pagal dantų kaitą ir dilimą bei pagal metines rieves dantyse buvo nustatytas
tikslus briedžių, tauriųjų elnių, danielių ir stirnų amžius.

PRIEDAI
1.3.1 priedas
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1.3.2 priedas
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1.3.3 priedas
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1.3.4 priedas

34

1.3.6 priedas
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1.3.7 priedas
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1.3.8 priedas
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